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Життя і творчість Тараса Григоровича Шевченка 

Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь 
століття, 
І голос твій нам душі окриля. 
Встає в новій красі, забувши 
лихоліття, 
Твоя, Тарасе, звільнена земля! 
 
Ці пристрочені рядки Василя 
Симоненка перегукуються із 
народним розумінням Шевченка –  
поета і людини. Адже для кожного 
українця Тарас Шевченко означає 
так багато, що створюється 
враження, ніби ми про нього все 

знаємо і він завжди з нами. Та це лише враження. Він 
невичерпний і нескінченний. Не тому, що він кращий від інших, - у 
ньому наша історія, реальність. Україна – це Шевченко, Шевченко 
–  це Україна. 

Народився Тарас Григорович 9 березня 1814 року в             
с. Моринцях на Черкащині в сім'ї кріпаків. 

...на початку XIX с. Кирилівка і Моринці належали до маєтку 
Енгельгардта. Серед кирилівських кріпаків на початку XIX ст.. 
була родина Івана Шевченка та його жінки Марти. В них був син 
Григорій, який одружився з дочкою посполитого з Моринець –  
Якима Бойка – Катериною, і жив з нею при батьках в Кирилівці. 
Поживши кілька років з батьками, Григорій переїхав до 
Моринець. Тісно було жити з батьками, тому що у батьків крім 
нього було шестеро дітей. 

Григорій Шевченко, як і всі тодішні кріпаки бідував. В 
Моринцях Григорій оселився в садибі кріпака Колісника, якого в 
селі називали за бунтарство Копієм, після того, як того заслали до 
Сибіру. Народився ж малий Тарас у хаті свого діда по матері 
Якима Бойка. За переказами хата існувала до 1918 року. Хрестили 
новонародженого 28 числа. Хрещеним батьком був Григорій 
Іванович Дяденко, житель села Моринці. Так записано в 
церковній книзі на 24-у аркуші, яка тепер зберігається в 



Київському державному музеї Т.Г. Шевченка. Ні ієрей, ні 
хрещений, ні батько з матір'ю й не могли уявити собі, що 
новонародженому Тарасові судилася доля особлива, слава 
всесвітня, слава навіки.  

У Моринцях родина Григорія Шевченка жила недовго. 
Після того, як Копій утік із заслання і став навідуватися до своєї 
хати, вимагаючи від Шевченків, то харчі, то ще щось, Шевченки 
повернулись до Кирилівки. Про це записано в "ревізькому 
реєстрі" 6 березня 1816 року, де Г.І. Шевченко та його сини 
Микита та Тарас були вже записані як жителі Кирилівки. 
У дитинстві Тарас часто ходив у гості до діда Якима в Моринці. 
Кажуть, дід багато розповідав йому про козацтво та гайдамаків, і 
про залишки оборонних валів часів Ярослава Мудрого, і про 
Наливайкову криницю, яка за переказами була викопана мужнім 
селянським ватажком Северином Наливайком ще у XVI ст. 
Розповіді діда будили уяву Тараса, викликали інтереси до історії 
рідного краю. 

З дитинства був допитливим, любив малювати, співати. 
Тарасові було 9 років, коли він, Катря, Ярина, Марія, Микита і 
Йосип залишилися без матері. Батько одружився вдруге. Мачуха 
мала трьох своїх дітей і життя в хаті стало нестерпним. Коли ж 
через два роки помер і батько, хлопець пішов у найми. Тарасові 
дуже хотілось вчитися. Але шкільний дяк, до якого наймався 
малий за можливість навчатися, виявився п'яницею і змушував 
його красти. Хлопець знайшов собі нового вчителя – маляра, але 
Тараса приставили козачком до пана. Це була нудна робота: 
цілими днями чекати, поки господар забажає люльку чи склянку 
води, яка стоїть поряд з ним на столі. Нехтуючи забороною, Тарас 
таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це 
його одного разу дуже покарали. Але й помітили неабиякі 
здібності кріпака і вирішили віддати його до майстра вчитися на 
"кімнатного живописця". 

У 24 роки друзі викупили Тараса з кріпацтва. Він з великим 
завзяттям узявся за науку. Навчаючись у Петербурзькій академії 
художеств, він водночас здобував знання із мови, літератури, 
історії, географії, навіть математики, і незабаром став освіченою 
людиною. Друзі – земляки посприяли виходу у світ першої книги 
його віршів - "Кобзаря", який "вибухнув, мов джерело чистої 



холодної води, заяснів невідомої доти в українському 
письменництві виразністю, простотою і поетичною грацією 
вислову". 

Приїхавши з Петербурга на Україну вже вільним 
громадянином, відомим поетом і художником, Шевченко в 1843 
році відвідує й село Моринці. Двічі приїздив він сюди 1845 року. 
Востаннє довелося побувати йому тут вже після десятилітньої 
солдатської каторги в 1859 році.  Про це збереглися спогади 
земляків Кобзаря.  

"Шевченків Край", 1 серпня 1963 року. 
"Чом не женишся. Тарасе?" 

«Мій дід Чистян розповідав і таке. Приїжджав Тарас на 
Україну вже не кріпаком. Завітав і в село Моринці. Поговорили 
про родичів, знайомих, а дід і питає: 

- Чого не женишся. Тарасе? 
- Хватить того, що ти оженився. Сватали за Пріську, а 

повінчали з Ївгою. 
- То я, Тарасе, винуватий. Щоб був купив більшу свічку, за 

три копійки, а не за півтори… 
Це суща правда. Пан обіцяв моєму дідові посватати Пріську, 

красиву дівку, а оженив на її сестрі Ївзі. Підпоїли його, повели 
темної ночі в церкву, а він ще й свічку малу купив – от і не 
роздивився. 

Записано в селі Моринцях від Олени Жаркової.» 
 
Сільська багаторитаржка "Прапор комунізму", 26 

вересня 1963 року. 
"З розповіді діда" 

«Часто я чула від свого діда Овсія Панасовича Дяченка 
розповіді про Т.Г. Шевченка. За словами діда, наш прадід Василь 
Дяченко був хрещеним батьком Т.Г. Шевченку. Це, між іншим 
стверджується архівним записом, який зберігається в Київському 
музеї Т.Г. Шевченка. 

Дід казав, що наші предки теж були "чужими" в Моринцях. 
Звідки вони заїхали – невідомо. Може тяжка кріпацька доля 
єднала Дяченків з Шевченками. Дружба ця продовжувалась і 
пізніше. Коли в 1858 Шевченко відвідав Моринці. Він заходив до 



батька нашого діда – Панаса. Йому в той час було 20 років і в його 
пам'яті добре і на довгий час відбився світлий образ поета.  

Записала переказ Катерина Смоляренко» 
Згадка про Моринці є в повісті Т. Шевченка "Княгиня", де 

він розповідає про те, як в дитинстві шукав стовпи, що 
підпирають небо. 
"Добра не жди, 
Не жди сподіваної волі 
Вона заснула: цар Микола 
Її приспав. А щоб збудить 
Химерну волю. Треба миром, 
Громадою обух стелить; 
Та добре вигострить сокиру - 
Та й заходиться вже будить." 

Так писав Т.Г. Шевченко у вірші "Я не нездужаю, нівроку…" 
у 1858 році, незадовго до скасування кріпацтва, закликаючи 
народ до боротьби проти самодержавства, за справжнє 
визволення від рабства. 

"Я син селянина-кріпака..." - писав Шевченко на схилі віку 
про своє дитинство. Та не обходить він той час у відомому вірші 
своєму, написаному в Оренбурзі: 
... Не називаю її раєм, 
Тії хатиночки у гаї, 
Над чистим ставом край села. 
Мене там мати повила 
І, повиваючи, співала, 
Свою нудьгу переливала 
В свою дитину... В тім гаю, 
У тій хатині, у раю, 
Я бачив пекло... Там неволя. 
Робота тяжкая, ніколи 
І помолитись не дають... 

1825 рік. Батько поета Григорій Шевченко тяжко захворів, 
хворий лежав всю зиму. В день свого народження Тарас почув: 

- Не жилець твій батько на цьому світі – помре скоро. 
Тарас заплакав і вибіг. Як жити сироті?.. 



А батько, відчуваючи наближення кінця, давав 
розпорядження щодо життя майбутнього, щодо свого невеликого 
багатства.  

Тоді і почули від нього люди: 
- Синові Тарасові з мого хазяйства нічого не треба, - він не 

буде звичайною людиною: з нього вийде або щось дуже гарне, або 
великий ледар, для нього моя спадщина або нічого не буде варта, 
або нічим йому не допоможе. 

Батько Тараса був людиною грамотною, він багато читав, 
їздив по світі. Він бачив як малий Шевченко жадібно тягнеться до 
знань, якими очима дивиться на світ, ніби всмоктуючи з нього 
усю поезію, як Тарас тягнеться до аркуша, щоб малювати, або 
писати, - от і зробив такий висновок. Невдовзі батько помер.  

І дійсно, доля Тарасові судилася справді незвичайна. За 
своє коротке життя поет і художник Шевченко написав велику 
кількість чудових віршів, красивих картин.  

Поезія Шевченка не просто зачаровувала: будила 
прагнення до волі, національної гідності українців. Тому поет був 
небезпечний для царського уряду, і його було заслано рядовим 
солдатом на довгих 10 років із забороною писати й малювати. 

Серед небагатьох прижиттєвих видань Тараса Шевченка 
особливе місце посідає остання його книжка - "Буквар 
південноруський", складена із кращих зразків фольклору та 
частково з власних творів. Ця книжка для учнів недільних шкіл 
була першою дитячою демократичною читанкою в Україні. 10 
тисяч примірників книжки було видано власним коштом поета. 
Продавалися вони лише по 3 копійки, щоб їх могли купити й 
найбідніші селяни. "Буквар" став найкращим дарунком для дітей, 
який поет щиро любив. 

Мріяв поет написати й інші підручники для початкової 
школи викладаючи малювання в Київському університеті. Однак 
передчасна смерть не дала йому здійснити свої задуми. 

Помер Тарас Шевченко 10 березня 1861 року. Поховали 
його на Смоленському кладовищі в Петербурзі. У травні того ж 
року домовину поета перевезено в Україну й поховано, як він сам 
заповідав, на Чернечій горі над Дніпром біля Канева. 
Віримо, немає в Україні такої людини, яка б не знала й не любила 
творів Шевченка. 



Він був поетом волі в час неволі, 
Поетом доброти в засиллі зла. 
Була у нього надзвичайна доля, 
Та доля Україною була.  (Д. Павличко) 

Літературна спадщина Шевченка: 
240 поезій, з них – понад 20 поем; драма "Назар Стодоля"; 

20 повістей (до нас дійшло 9); щоденник; автобіографії; 
фрагменти двох незакінчених драм. 

Оригінали більшості творів Шевченка зберігаються в 
Інституті літератури НАН України. Твори Шевченка 
перекладені приблизно 100 мовами світу. 

Мистецька спадщина Шевченка-художника: 
- 210 акварелей, передусім пейзажів; 
- 150 портретів, з яких 43 автопортрети; 
- 27 офортів, з яких – 6 серій "Живописна Україна"; 
- понад 230 олівцевих рисунків ландшафтів України; 
- ескізи, етюди, начерки – на 360 сторінках рукописів та альбомів 

Художні техніки: 
 

 Акварель 

 Олія 

 Олівець  

 Офорт 

 Сепія 

 Туш 

 Гравюра  

 

 

 

 

 

 



Літературна вікторина «Нас єднає Шевченкове слово»  
 

для 7-х класів 
 

Бібліотекар. В історії назавжди залишаються імена, які з 
гордістю вимовляє, пам’ятає і шанує людство. У перші березневі 
дні ми знову згадуємо великого сина нашого народу – Тараса 
Шевченка. 200 років минуло з дня народження поета, проте і нині 
живе під сонцем України Кобзареве слово, слово великої, 
непогасної любові до свого народу, своєї землі. 
Учень. Благословен той день і час,  
Коли прослалась килимами  
Земля, яку сходив Тарас  
Малими босими ногами.  
Земля, яку скропив Тарас  
Дрібними росами-сльозами.  
Учень. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, 
І голос твій нам душу окриля. 
Встає в новій красі, забувши лихоліття, 
Твоя, Тарасе, звільнена земля.  
Учень. У росяні вінки заплетені суцвіття, 
До ніг тобі, титане, кладемо. 
Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, 
Тебе своїм сучасником звемо.  
Учень. Збулись слова твої пророчі, 
І час оновлення настав, 
І темні просвітились очі, 
Вчорашній раб всесильним став! 
Вперед, брати!Все далі й далі, 
Як тихий надвечірній світ, 
Нам сяє в радості й печалі 
Ясний Шевченків «Заповіт».  
Бібліотекар. Нині, як і щороку, ми проводимо Шевченківське 
свято, аби не просто вшанувати пам'ять поета, але й відчути, як 
через його твори проходить любов до України, народу, рідної 
мови. Присвячуємо пам'яті Тараса Шевченка і літературну 
вікторину «Нас єднає Шевченкове слово», де учні 7-х класів 
позмагаються на кращого знавця життя і творчості поета. 



Представлення команд 
Звучить пісня «Думи мої, думи мої» 

І конкурс «Розминка». 
Командам по черзі ставляться запитання. Кожна правильна 
відповідь - 1 бал.  
1 команда 
1. Найвідоміша збірка поета. («Кобзар») 
2. Коли був написаний «Заповіт»? (1845 р.) 
З. Де навчався Т. Шевченко? (Петербурзька академія мистецтв) 
4. Народився Тарас Шевченко у селі... (Моринці) 
5. Як звати батька Тараса? (Григорій) 
6. Скільки дітей було у родині Шевченків? (шестеро) 
7. Коли вперше було видано «Кобзар»? (1840 р.) 
8. Що означає ім'я «Тарас»? (бунтар) 
9. Серія картин, видана на кошти Тараса Шевченка. («Живописна 
Україна»)  
10. Художник, який познайомив Т. Шевченка з Брюлловим. (Іван 
Сошенко)  
11. Як звали Тарасових братів? (Йосип і Микита) 
12. Скільки років було Тарасові, коли його викупили з кріпацтва? 
(24 р.)  
13. Як називається гора, де похований Т. Шевченко? (Чернеча 
гора)  
14. Де відбулася зустріч Шевченка та І. Сошенка? (у Літньому 
саду)  
15. Яким твором починається «Кобзар»? («Причинна») 
  
2 команда 
1. Хазяїном Т. Шевченка був пан... (Енгельгардт) 
2. Хто був найстаршим із дітей Шевченків? (сестра Катерина) 
З. Рік викупу Т. Шевченка з кріпацтва. (1838 р.) 
4. Жанр «Тополі», (балада) 
5. Як звали Тарасового діда? (Іван) 
6. Яким було дівоче прізвище матері Тараса? (Бойко) 
7. Рік народження поета. (1814 р.) 
8. 3а фахом Тарас Шевченко був... (художник) 
9. Як звали матір Тараса? (Катерина) 
10. Батько Тараса був... (стельмахом, чумаком) 



11. Як звали подругу дитячих літ Тараса? (Оксана) 
12. Чий портрет був намальований, щоб викупити Шевченка з 
кріпацтва? (Василя Жуковського) 
13. Продовжити: «Поховайте та вставайте...» (Кайдани порвіте...)  
14. Прізвище майстра малярних справ, у якого вчився Шевченко. 
(Ширяєв)  
15. Імена Тарасових сестер. (Катерина, Марія, Ярина) 
II конкурс «Домашнє завдання» 
Вдома команди готували кросворди, присвячені Тарасу Шевченку 
(6 слів). Вони обмінюються ними і розв'язують. 
Інсценізація командами уривків з творів Т. Шевченка  

III конкурс «Переплутанка» 
Із складів скласти рядки поезій Т. Шевченка.  
1 команда 
І ми, жартуючи, погнали 
Чужі ягнята до води. 
2 команда 
По діброві вітер виє, 
Гуляє по полю. 

Звучить пісня «Зоре моя вечірняя» 
 Виступи читців –  декламаторів поезій Тараса Шевченка  

IV конкурс «Ланцюжок» 
Кожна команда отримує картки з датами, які треба розставити у 
хронологічній послідовності і пояснити. 
1 команда 
1814 р. (народився Т. Шевченко);  
1838 р. (викуп з кріпацтва); 
1845 р. (написав «Заповіт»);  
1857 р. (повернувся із заслання); 
1860 р. (присвоєно звання академіка-гравера, друге видання 
«Кобзаря»); 
1861 р. (помер). 
2 команда 
1822 р. (віддали в науку до дяка);  
1831 р. (приїзд до Петербурга); 
1840 р. (перше видання «Кобзаря»);  
1847 р. (арешт); 
22 травня 1861 р. (перепоховання біля Канева). 



  
Виступ читців-декламаторів поезій Тараса Шевченка  

V конкурс капітанів команд 
За одну хвилину написати якнайбільше назв творів Т. Шевченка. 
VI Підбиття підсумків. Слово журі. Нагородження 
переможців. 
Бібліотекар. Т. Шевченко все своє життя, весь свій могутній 
талант присвятив українському народові: своїм сучасникам і нам, 
нащадкам. Будьмо вдячні йому і за «Заповіт», і за «Гайдамаків», і 
за «Катерину». Читаймо Шевченкові твори, вивчаймо їх, шануймо 
те, що залишив нам у спадок Великий Кобзар. 
 

Літературна вікторина про Т.Г.Шевченка 
6 клас 

1. Коли народився Т.Г. Шевченко  
Відповідь. 9 березня 1814 року. 
2. Пан, у якого Т.Г. Шевченко служив козачком. 
Відповідь. Пан Енгельгардт. 
3. Російський письменник, портрет якого намалював К.П. 
Брюллов, щоб розіграти його в лотерею і викупити Т.Г. Шевченка 
з кріпацтва. 
Відповідь. В.А. Жуковський. 
4. Великий російський художник, у якого вчився Т.І. Шевченко. 
Відповідь. К.П. Брюллов. 
5. Річка, біля якої похований поет.  
Відповідь. Дніпро. 

7 клас 
1. Художник-земляк, з яким зустрівся Т.Г. Шевченко у 1835 році в 
Петербурзі в Літньому саду.  
Відповідь. І.М. Сошенко  
2. Які художні твори про життя Шевченка ви знаєте? 
Відповідь. С. Васильченко «В бур'янах», О. Іванченко «Тарасові 
шляхи», Д. Красицький «Тарасова земля», Д. Косарик «Син-колос», 
О. Ільченко «Петербурзька осінь», Л. Смілянський «Поетова 
молодість», В. Костенка «Стежки до Кобзаря»,та інші. 
3. Коли за життя Т.Г. Шевченка виходили твори під назвою 
«Кобзар»? 
Відповідь. В 1840 p., в 1844 р. та 1860 р. 



4. Кому саме з українських кобзарів у 1860 р. Т. Шевченко 
подарував збірку «Кобзар»? 
Відповідь. Остапу Вересаю. 
5. Про кого І. Франко написав такі слова: «Він був кріпаком і став 
велетнем у царстві людської культури»?  
Відповідь. (Про Т.Г. Шевченка) 
 
Скажи, з якого твору, хто автор. 
 

6 клас 
1. «Неначе човен в синім морі...» 
Відповідь. Вірш «Реве та стогне Дніпр широкий» (балада 
«Причинна») написав Т. Шевченко. 
2. «Ой піду я боса полем...» 
Відповідь. Вірш «Як би мені черевички» написав Т. Шевченко. 
3. «І мене в сім'ї великій...» 
Відповідь. Вірш «Заповіт» Т. Шевченка. 
4. «...Та недовго сонце гріло,  
Недовго молилось...» 
Відповідь. Вірш «Мені тринадцятий минало» T. Шевченка. 
5. «На розпутті кобзар сидить  
Та на кобзі грає...» 
Відповідь. Вірш «Тарасова ніч» Т. Шевченка. 
 

7 клас 
1. «Бандуристе, орле сизий! Добре тобі, брате...» 
Відповідь. Вірш «Н. Маркевичу» Т. Шевченка. 
2. «Було колись – в Україні;  
Ревіли гармати» 
Відповідь. «Іван Підкова Т.Шевченка. 
3. «Сонце гріє, вітер віє з поля на долину 
Над водою гне з вербою червону калину». 
Відповідь. «На вічну пам’ять Котляревському» Т.Шевченка. 
4. «Нащо мені чорні брови,  
нащо карі очі,  
нащо літа молодії, 
веселі дівочі?» 
Відповідь. «Думка» Т.Шевченка. 



5. «Чом вас вітер не розвіяв в степу як пилину? 
Чом вас лихо не приспало як свою дитину». 
Відповідь. «Думи мої , думи мої» Т.Шевченка.  
 

Вікторина «Тарас Григорович Шевченко» 
(для учнів 9 класів) 

1. Який видатний російський поет народився в один рік з 
Шевченком? (М.Ю. Лермонтов.)  
2. Як називається перша збірка Шевченка і скільки творів ввійшло 
до неї? ("Кобзар", 8 творів). 
3. Яку поему Шевченко написав під свіжими враженнями від 
першої подорожі на Україну? (Сатиричну поему "Сон").  
4. Як назвав Шевченко цикл віршів, написаних під час ув'язнення 
в казематі Третього відділу біля Ланцюгового мосту? ("В 
казематі").  
5. З яким видатним російським актором, у минулому кріпаком, 
дружив Шевченко? (М.І. Щепкіним).  
6. Назвіть поему Шевченка, присвячену М. Щепкіну? ("Неофіти").  
7. У якому творі Шевченко стає на захист пригнічених царизмом 
народів? ("Кавказ") 
 8. Який композитор написав музику до 83 творів Шевченка? 
(М.В.Лисенко)  
9. Назвіть ліричний вірш Шевченка, в якому поет говорить про 
свою творчу діяльність за три роки? ("Три літа") 
10. Які твори Пушкіна і Шевченка мають однакові назви? 
("Кавказ") 
11. Яку книгу для навчання грамоти створив Шевченко? 
("Буквар") 
12. У якій галузі мистецтва, крім літератури, прославився 
Шевченко? (У галузі живопису)  
13. У якій поезії Шевченко називає Миколу І «правды гонителем 
жестоким»? ("Юродивий ") 
  

Вікторина «Впізнай героїв творів Шевченка» 
(для учнів 9 класів) 

 
1. "В кайдани убраний Цар всесвітній! Цар волі, цар, Штемпом 
увінчаний" (Революціонер, поема "Сон" ("У всякого своя доля"))  



2. "У латаній свитиночці,  
На плечах торбина,  
В руці ціпок, а на другій  
- Заснула дитина" (Катерина «Катерина»)  
3. "Чорнобрива, кароока Вилитая мати. Тільки смутна, невесела..." 
(Княжна. "Княжна ")  
4. "В свитині латаній дрижала 
 Якась людина.  
На ногах  
І на руках повиступала  
Од стужі кров; аж струпом стала  
І довгі коси в реп'яхах  
О поли бились в ковтунах" (Героїня. "Відьма") 
5. „Его величавая наружность меня поразила. Огромный рост, 
седая длинная волнистая борода, такие же белые густые 
вьющиеся волосы, темные густые брови. Лицо правильное, 
чистое, с легким румянцем на щеках, как у юноши... Он был 
образован, как любой аристократ того времени, с тою разницею, 
что любил читать" (Варнак. „Варнак")  
6. „Стройный и грациозный, с черными оживленными глазами, с 
тонкими едва улыбающимися губами, высоким бледным лбом. 
Словом, это был джентльмен первой породы. И вдобавок самой 
симпатической породы" (Тарас Федорович, повість «Музикант»)  
7. „Неначе з барлоги  
Ведмідь виліз.  
Ледве, ледве  
Переносить ноги;  
Та одутий, аж посинів:  
Похмілля прокляте  
Його мучило". (Цар Микола І, поема "Сон")  
8. „...Мов опеньок засушений,  
Тонка, довгонога,  
Та ще на лихо, сердешне,  
Хита головою". (Цариця, поема "Сон")  
9. „Мов кабани годовані –  
Пикаті, пузаті!..  
Аж потіють та товпляться,  
Щоб то ближче стати (Вельможі, поема "Сон")  



Інтелектуальна вікторина по творчості Т.Г.Шевченка  
(для учнів 7-9 класів) 

Запитання до вікторини:  
1. Кому належать ці слова: "Шевченко, Пушкін, Міцкевич - люди, 
які втілюють дух народу з найбільшою красою, силою, 
повнотою"?  
2. Хто писав про Шевченка: "Він вийшов з народу, жив з народом і 
не тільки думкою, а й умовами життя був з ним тісно, кровно 
зв’язаний"?  
3. Який видатний російський поет присвятив Шевченкові ці 
рядки: "Все он изведал: тюрьму петербургскую, справки, допросы, 
жандармов любезности, все - и раздольную степь Оренбугскую, и 
ее крепость..."?  
4. Який видатний російський поет народився в один рік з 
Шевченком?  
5. Які твори і кому присвятив Шевченко на згадку про день 
викупу з кріпацтва?  
6. Як називається перша збірка Шевченка і скільки творів ввійшло 
до неї?  
7. Яку поему Шевченко написав під свіжим враженням від 
подорожі в Україну?  
8. Що було причиною арешту і заслання Шевченка?  
9. Як назвав Шевченко цикл віршів, написаний під час ув’язнення 
в казематі Третього відділу біля Ланцюгового мосту?  
10. Про який час свого життя говорить Шевченко у цьому вірші:  
"Чи довго буде ще мені  
В оцій не замкненій тюрмі,  
Понад оцим нікчемним морем  
Нудити світом?"  
11. Назвіть п’ять відомих пісень на слова Шевченка.  
12. Який український композитор написав музику до 83 творів 
Шевченка?  
13. Які твори Пушкіна і Шевченка мають однакові назви?  
14. Назвіть художні твори присвячені Шевченку. Хто їх автор?  
Відповіді:  
1. О.М.Горькому.  
2. М.О.Добролюбов.  
3. М.О.Некрасов.  



4. М.Ю.Лермонтов і Шевченко народились у 1814 році.  
5. В пам’ять 22 квітня "Катерина", а В.І Григоровичу , конференц-
секретарю Академії мистецтв , який брав участь у викупі поета - 
поему "Гайдамаки".  
6. "Кобзар" 8 творів.  
7. Сатиричну поему "Сон".  
8. Приводом до арешту Шевченка була його учать у Кирило-
Мефодіївському братстві.  
9. "В казематі".  
10. Про своє заслання на берег Аральського моря.  
11. "Реве та стогне Дніпр широкий", "Така її для", "Думи мої, думи 
мої", "Садок вишневий коло хати", "Заповіт".  
12. М.В.Лисенко.  
13. Вірш О.Пушкіна "Кавказ" і вірш Шевченка "Кавказ".  
14. С.Васильченко "В бур’янах", О.Іваненко "Тарасові шляхи", 
О.Ільченко "Петербурзька осінь", Д.Косарик "Син-колос" та інші.  

Літературна вікторина про Т.Г.Шевченка 
(для учнів 9 класів) 

І. Дати відповідь 
1. Т.Г. Шевченка називають основоположником нової української 
літературної мови. Чому?  
Відповідь. Т.Г. Шевченко виступав як народний поет. Він писав 
свої твори живою народною, розмовною мовою. На його творах 
училися письменники: Марко Вовчок, Леся Українка, Іван Франко, 
Михайло Коцюбинський. І в наш час письменники вчаться у 
Шевченка служити народові своєю творчістю.  
2. Коли народився Т.Г. Шевченко?  
Відповідь. 9 березня 1814 року.  
3. Звідки походить прізвище Шевченко?  
Відповідь. Заселення Кирилівки почалося дуже давно. Це село 
було запорозьким зимівником, де стояв кошем отаман Кирилко. З 
архівних джерел відомо, що в 1600-х роках в селі проживав Іван 
Швець (шив чоботи). В Івана Швеця була одна донька Єфросинія. 
Січовик Андрій (прадід поета) пристав у прийми до Єфросинії і 
став прозиватися Шевченком (бо в ті часи приймак брав жінчине 
прізвище).  
4. Пан, у якого Т.Г. Шевченко служив козачком.  
Відповідь. Пан Енгельгардт.  



5. Російський письменник, портрет якого намалював К.П. 
Брюллов, щоб розіграти його в лотерею і викупити Т.Г. Шевченка 
з кріпацтва.  
Відповідь. В.А. Жуковський.  
6. Великий російський художник, у якого вчився Т.І. Шевченко.  
Відповідь. К.П. Брюллов.  
7. Художник-земляк, з яким зустрівся Т.Г. Шевченко у 1835 році в 
Петербурзі в Літньому саду.  
Відповідь. І.М. Сошенко.  
8. Річка, біля якої похований поет.  
Відповідь. Дніпро.  
9. Які художні твори про життя Шевченка ви знаєте?  
Відповідь. С. Васильченко «В бур'янах», О. Іванченко «Тарасові 
шляхи», Д. Красицький «Тарасова земля», Д. Косарик «Син-колос», 
О. Ільченко «Петербурзька осінь», Л. Смілянський «Поетова 
молодість», В. Костенка «Стежки до Кобзаря»,та інші.  
10. Портрет якого великого українського поета і художника 
написав І.М. Крамськой?  
Відповідь. Портрет Т.Г. Шевченка.  
11. Коли за життя Т.Г. Шевченка виходили твори під назвою 
«Кобзар»?  
Відповідь. В 1840 p., в 1844 р. та 1860 р,  
12. Хто автор серій «Живописна. Україна» та «Притча про 
блудного сина», картин «Катерина», «Селянська родина», 
«Казашка Катя», портрет актора М.С. Щепкіна?  
Відповідь. Т.Г. Шевченко.  
13. Що ви знаєте про альбом «живописна Україна»?  
Відповідь. Повернувшись з першої подорожі з України в 
Петербург, Шевченко в 1844 р. приділяє головну увагу підготовці 
збірника-альбому «Живописна Україна», куди мали увійти 
малюнки на історичні теми і краєвиди, побутові картини. 
Шевченко задумав видати альбом у трьох книгах. Перший випуск 
датований 1844 р. Сюди увійшло шість офортів: «Судна в селі 
рада», «Дари в Чигирині 1649 року», «Старости», «Казка», 
«Видубецький монастир» і «У Києві». 
 
 
 



II. Дати відповідь. Доповнити.  
1. Мандрівні музиканти-співці. 
Відповідь. Кобзарі.  
2. Кобзарева пісня було чи не сильніша за будь-яку...  
Відповідь. Зброю.  
3. Кого з видатних українських кобзарів ви знаєте?  
Відповідь. Ф. Грищенко, Г. Гончаренко, М. Кравченко, Ф. 
Кушнерик, Ф. Холодний, О. Вересай, Є. Мовчан, П. Косач та інші.  
4. Кому саме з українських кобзарів у 1860 р. Т. Шевченко 
подарував збірку «Кобзар»?  
Відповідь. Остапу Вересаю.  
5. Хто з композиторів написав музику до віршів Шевченка?  
Відповідь. Музику написали композитори Лисенко, 
Крижанівський, Стеценко, Козак та інші.  
 
III. Доповни речення і скажи, з якого твору, хто автор.  
1. «Неначе човен в синім морі...»  
Відповідь. Вірш «Реве та стогне Дніпр широкий» (балада 
«Причинна») написав Т. Шевченко.  
2. «Ой піду я боса полем...»  
Відповідь. Вірш «Як би мені черевички» написав Т. Шевченко.  
3. «І мене в сім'ї великій...»  
Відповідь. Вірш «Заповіт» Т. Шевченка,  
4. «...Та недовго сонце гріло, Недовго молилось...»  
Відповідь. Вірш «Мені тринадцятий минало» T. Шевченка.  
5. «На розпутті кобзар сидить,  
Та на кобзі грає...»  
Відповідь. Вірш «Тарасова ніч» Т. Шевченка.  
6. «Бандуристе, орле сизий! Добре тобі, брате...»  
Відповідь. Вірш «Н. Маркевичу» Т. Шевченка.  
 
ІV. 1. Назвіть кілька народних прислів'їв про творчість 
Шевченка.  
Відповідь. Лише кілька прислів'їв:  
— «Шевченкові твори сяють, мов ясні зорі»;  
— «Зі сторінок «Кобзаря» зійшла правди зоря”;  
— «Шевченків «Кобзар» пік панів, як жар»;  
— «Правду в «Кобзарі» шукай» та ін,  



2. Хто автор пам'ятника, що височить в сквері напроти 
червоного корпусу Київського університету імені Т.Г. 
Шевченка? Коли відкрито цей пам'ятник?  
Відповідь. Цей пам'ятник Кобзареві створений І скульптором 
Матвієм Генріховичем Манізером. У березні 1039 — відкрито 
пам'ятник.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кросворд «Ми тебе не забули, Тарасе…»,  
присвячений творчості та біографії Т.Шевченка 
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По горизонталі: 
 
2. Річка, біля якої похований поет? 

5. Назва гори, на якій поховано Т.Г.Шевченка? 

6. Що в перекладі з грецької мови означає ім'я Тарас? 

10. Які твори Пушкіна і Шевченка мають однакові назви? 

12. Який композитор написав 83 мелодії на слова Т.Шевченка? 

13. З якого твору Т.Шевченка ці слова: "Реве та стогне Дніпр 

широкий..."? 

14. Яку поему Шевченко написав  під свіжим враженням від 

подорожі в Україну? 

 
По вертикалі: 
 
1. Назва селища, в якому народився Шевченко? 

3. Хто з поетів сказав про Шевченка: "Він був кріпаком і велетнем 

у царстві людської культури"? 

4. Ім'я наймички з поеми "Наймичка"? 

6. Місяць народження Т.Шевченка? 

7. Назва першої збірки Т.Г.Шевченка? 

8. Пан, у якого Тарас служив козачком? 

9. Ім'я матері і старшої сестри Тараса? 

11. Ім'я дівчини – першої любові Тараса Шевченка? 
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